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Historie

“Vanuit mijn vakgebied in de software branche 
heb ik zowel in Nederland als in Europa 

zelf ervaren dat in de zonnepanelenmarkt er 
eigenlijk na de aanschaf niet veel geregeld is 

voor de eigenaren van zonnepanelen.

De eigenaren van zonnepanelen doen een goede 
investering en willen ook in de toekomst 

zo weinig mogelijk risico’s lopen. 

Het doel van de coöperatie is samen deze risico’s 
te beperken en onafhankelijke zekerheid te bieden. 

Een risico kan zijn dat in de toekomst de opvolging 
van de fabrieksgarantie niet kan worden 

nagekomen door de leverancier. 

Belangrijk is ook dat productieverlies wordt 
beperkt ingeval van een storing of defect.

Met de “Samen Sterk” gedachte is begin 2017 
Zon Zeker Garant  opgericht.

De leden zijn en blijven eigenaar van 
Zon Zeker Garant.”

          Henk de Roos
         Voorzitter
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Zon Zeker Garant

Zon Zeker Garant is een coöperatie zonder 
winstoogmerk met als doel de aangesloten 

leden een onafhankelijke en kosteloze 
service- en garantieopvolging te bieden. 

Uw investering in zonnepanelen en de 
verwachte besparing wordt zeker gesteld.  

Zon Zeker Garant biedt de leden extra 
onafhankelijke zekerheid en aanvullend op de 

garanties van uw leverancier. 

Samen sterk

De aanschaf van zonnepanelen is een zeer 
goede en duurzame investering waarmee u 

voor minimaal 25 jaar bespaart op uw 
netto maandelijkse energiekosten.

Voor het maken van de juiste keuze kiest 
u vooral voor een betrouwbare leverancier, 

hoge kwaliteit zonnepanelen en omvormer met
prima garanties en een scherpe aanschafprijs.

De uitzonderlijk lange fabrieksgaranties biedt 
u een hoge mate van zekerheid echter u blijft 

voor de opvolging wel afhankelijk 
van uw leverancier.

Als zonnepanelen eigenaar staat u samen sterk 
met het lidmaatschap Zon Zeker Garant. 

Gezamenlijk regelen we alle zekerheden en 
garanties zonder winstoogmerk. 

Met Zon Zeker Garant staat u er bij een 
storing of defect niet alleen voor. 

 

Basis dekking  

Zon Zeker Garant biedt alle leden 
10 jaar extra zekerheid.  

De basis dekking is voor alle leden gratis.

De aangesloten leverancier betaalt hiervoor 
een bijdrage aan Zon Zeker Garant. 

Aanbetaling gegarandeerd

De aanbetaling is gegarandeerd tot 
maximaal 30% van de koopsom met een 

maximum van € 2.500,-.

Geen voorrijdkosten en arbeidsloon

Bij een storing of defect van de zonnepanelen 
of omvormer betalen de leden 

geen arbeidsloon en voorrijdkosten voor 
de service opvolging.

Zekerheid voor 10 jaar

Het Zon Zeker Garant Basis lidmaatschap biedt 
de leden de zekerheid dat gedurende 10 jaar 

een storing of defect kosteloos door 
Zon Zeker Garant wordt verholpen.

Plus dekking

De leden kunnen bij aanvang kiezen voor
een uitgebreid service- en garantiepakket 

Voor de uitgebreide dekking betalen de leden 
een geringe jaarlijkse ledenbijdrage.

Geen voorrijdkosten en arbeidsloon

De Plus dekking biedt de leden gedurende  
maximaal 25 jaar een kosteloze opvolging van 
de fabrieksgaranties bij een storing of defect.

Vergoeding gemiste stroomproductie

Indien een defect of storing niet binnen 
7 dagen kan worden hersteld ontvangen 

de leden een productievergoeding.

Gegarandeerde kWh productie

Zon Zeker Garant garandeert u na 7 jaar 
een minimale productie van energie in kWh. 

Indien er minder kWh geproduceerd wordt dan 
vooraf berekend ontvangt u een vergoeding.

Winstdeling

Indien er minder kosten zijn dan 
verwacht beslissen de leden of een deel van 
de ledenbijdrage kan worden gerestitueerd. 


